
 

  



 للزنادقة طالب أبي ابن علي حتريق شبهة على الرد

 

 الحمد هلل وبعد:

 (ٔٙ/ ٗ) البخاري صحٌح ًف

َثَنا - 7103 ً   َحدَّ ِ، َعْبدِ  ْبن   َعلِ َثَنا َّللاَّ ، َحدَّ ان  ٌَ ْف ٌ وَب، َعنْ  س  ا أَنَّ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  أَ ًّ ٌ ًَ  َعلِ  َّللاَّ   َرِض

قَ  َعْنه ، ا، َحرَّ ْنت   لَوْ : َفَقالَ  َعبَّاس   اْبنَ  َفَبلَغَ  َقْومًّ ْقه مْ  لَمْ  أََنا ك  ًَّ  ِِلَنَّ  أ َحرِّ ِب هِ  َّللا   َصلَّى النَّ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ

ب وا لَ : »َقالَ  ً   َقالَ  َكَما َولََقَتْلت ه مْ  ،[6::ص] «َّللاَِّ  ِبَعَذابِ  ت َعذِّ ِب هِ  َّللا   َصلَّى النَّ ٌْ  َمنْ : »َوَسلَّمَ  َعلَ

لَ   «َفاْقت ل وه   ِدٌَنه   َبدَّ

 

 (7ٗ٘/ ٖ) األرنؤوط ت ماجه ابن سنن

َثَنا - 6979 د   َحدَّ َحمَّ اِح، ْبن   م  بَّ ان   أخبرنا الصَّ ٌَ ْف َنَة، ْبن   س  ٌْ ٌَ ٌ وَب، َعنْ  ع   َمةَ ِعْكرِ  َعنْ  أَ

، اْبنِ  َعنْ  ول   َقالَ : َقالَ  َعبَّاس  هِ  َّللاَّ   َصلَّى - َّللاَِّ  َرس  ٌْ لَ  َمنْ : "- َوَسلَّمَ  َعلَ  "َفاْقت ل وه   ِدٌَنه   َبدَّ

 

 (٘٘ٔ/ ٖ) شاكر ت أحمد مسند

هٌب حدثنا عفان حدثنا - 6996 ٌ ا أن: عْكرمة عن أٌوب عن و  وا ناساًّ  أخذ عل  عن ارتد 

قهم اإلسالم، قهم، لم أَنا كنت   لو فقال َعباس، ابنَ  ذلك فبلغ بالنار، فحرَّ  - َّللا رسول إن أ َحرَّ

 َّللا صلى - َّللا رسول وقال ،"أحداًّ  وجل عز َّللا بعذاب تَعذبوا ل: "قال - وسلم علٌه َّللا صلى

ا َفَبلغَ  ،"فاقتلوه دٌنه بدل من: "- وسلم علٌه  ٌ [ ابن] أمِّ  ابنِ  وٌحَ : فقال عباس، ابن قال ما عل

 .عباس

 

 (7ٓٗ/ ٙ) األرنؤوط ت داود أبً سنن

 الحدود كتاب أول

 ارتد فٌمن الحكم باب - 0

ثنا - 8790 د بن   أحمد   حدَّ ثنا حنبِل، بن محمَّ ، أخبرنا إبراهٌم، بن   إسماعٌل   حدَّ  عن أٌوب 

 ِعكِرَمةَ 



وا ناساًّ  أحرقَ  علٌاًّ  أن ار، ِل ْحِرَقه م أكن لم: فقال عباس، ابنَ  ذلك فَبلغَ  اإلِسالم، عن ارتد   بالنَّ

بوا ل: "قال - وسلم علٌه َّللا صلَّى - َّللا رسولَ  إنَّ   رسول بقول قاِتلَهم وكنت" َّللا بعذاب ت عذِّ

ل َمنْ : "قال - وسلم علٌه َّللا صلَّى - َّللا رسول فإن ،- وسلم علٌه َّللا صلَّى - َّللا  دٌَنه بدَّ

اًّ، ذلك فبلغَ  ،"فاقتلوه  ٌ حَ : فقال عل ٌْ  عباِس. وصححه اِللبانً. ابنِ  َو

فكال الرواٌتٌن ٌوضحان ندم على ابن ابى طالب على التحرٌق ِلنه ما بلغه حدٌث  

ابن عباس إل بعد التحرٌق ، فظن أن حدٌث من بدل دٌنه فاقتلوه عام فى أى طرٌقة من طرق 

القتل ، فٌكون اجتهد وله أجر واحد ِلن من عمل بعموم النص قبل معرفة التخصٌص فقد 

 وهذا علٌه اتفاق اِلصولٌون. وما على المحسنٌن من سبٌل"" أحسن فٌما عمل وقال تعالى

 أن قول الصحابً وفعله حجة بشرطٌن: -ٕ

 : أن ل ٌخالف نصا.األول

 : أن ل ٌخالفه صحابى غٌره. وكال الشرطٌن وجدا.الثانى

 

حَ فإن قال قائل: أن قول على ابن أبى طالب لبن عباس " ٌْ " هذا فٌه اإلنكار عباسِ  ابنِ  َو

 الندم. ولٌس

 "والحمد هلل." صحٌحة عنها األلبانً الشٌخ وقالقلنا إلٌك الرواٌة الثانٌة توضح ذلك 

 

 (9٘/ ٗ) شاكر ت الترمذي سنن

َثَنا - 0891 ً   َعْبَدةَ  ْبن   أَْحَمد   َحدَّ بِّ َثَنا: َقالَ  الَبْصِري   الضَّ ابِ  َعْبد   َحدَّ َقفِ  الَوهَّ َثَنا: َقالَ  ً  الثَّ  َحدَّ

، ٌ وب  ا أَنَّ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  أَ ًّ ٌ قَ  َعلِ ا َحرَّ وا َقْومًّ ، اْبنَ  َذلِكَ  َفَبلَغَ  اإلِْساَلِم، َعنِ  اْرَتد   َلوْ : َفَقالَ  َعبَّاس 

ْنت   ولِ  ِبَقْولِ  لََقَتْلت ه مْ  أََنا ك  هِ  َّللاَّ   َصلَّى َّللاَِّ  َرس  ٌْ لَ  َمنْ : »َوَسلَّمَ  َعَل  أَك نْ  َولَمْ . «َفاْقت ل وه   ِدٌَنه   َبدَّ

َقه مْ  ولِ  لَِقْولِ  ِِل َحرِّ هِ  َّللاَّ   َصلَّى َّللاَِّ  َرس  ٌْ ب وا َل : »َوَسلَّمَ  َعلَ ا، َذلِكَ  َفَبلَغَ  ،«َّللاَِّ  ِبَعَذابِ  ت َعذِّ ًّ ٌ : َفَقالَ  َعلِ

اس   اْبن   َصَدقَ   .َعبَّ

. ِفً الِعْلمِ  أَْهلِ  ِعْندَ  َهَذا َعلَى َوالَعَمل  . َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َهَذا قال الترمذي ْرَتدِّ  الم 

 وإلٌك رواٌة ثانٌة فٌها الثناء على علم ابن عباس من علً ابن أبى طالب.



 

 (99ٔ: ص) للدارمً الجهمٌة على الرد

ا - 7:0 َثَنا َفَما ِفٌهِ  اِْلََثر   َوأَمَّ َمان   َحدَّ ٌْ لَ ، ْبن   س  ادِ  َعنْ  َحْرب  ، ْبنِ  َحمَّ د  ٌْ ، ْبنِ  َوَجِرٌرِ  َز  َعنْ  َحاِزم 

ٌ وَب، ًَّ  أَنَّ  ِعْكِرَمَة، َعنْ  أَ ، أَِبً ْبنَ  َعلِ ًَ  َطالِب  ًَ  َعْنه   َّللاَّ   َرِض َناِدَقِة، ِمنَ  ِبَقْوم   أ ِت َقه ْم، الزَّ  َفَحرَّ

ًَ  َعبَّاس   اْبنَ  َذلِكَ  َفَبلَغَ  ا: َفَقالَ  َعْنه َما، َّللاَّ   َرِض ْنت   َفلَوْ  أََنا أَمَّ ولِ  لَِقْولِ  لََقَتْلت ه ْم، ك   َّللا   َصلَّى َّللاَِّ  َرس 

هِ  ٌْ لَ  َمنْ : »َوَسلَّمَ  َعلَ ْقت ه مْ  َولََما «َفاْقت ل وه   ِدٌَنه   َبدَّ ولِ  لَِنْهًِ  َحرَّ هِ  َّللا   َصلَّى َّللاَِّ  َرس  ٌْ  َوَل : »َوَسلَّمَ  َعلَ

ب وا َمان   َزادَ  «َّللاَِّ  ِبَعَذابِ  ت َعذِّ ٌْ لَ ا َفَبلَغَ : َجِرٌر   َحِدٌثِ  ِفً س  ًّ ٌ ًَ  َعبَّاس   اْبن   َقالَ  َما َعلِ  َعْنه ْم، َّللاَّ   َرِض

حَ : َفَقالَ  ٌْ هُ  اْلَفْضِل، أُم   اْبنِ  َو اص   إِنَّ  اْلَهَناتِ  َعلَى لََغوَّ

 

 (ٔٙٗ/ ٔ) الحمٌدي مسند

َثَنا - 987 ِدي   َحدَّ ٌْ َم ان   ثنا: َقالَ  اْلح  ٌَ ْف ، ثنا: َقالَ  س  ٌ وب  ا: َقالَ  ِعْكِرَمةِ  َعنْ  أَ  أَنَّ  َعبَّاسِ  اْبنَ  َبلَغَ  لَمَّ

ا ًّ ٌ ٌنَ  أَْحَرقَ  َعلِ ْرَتدِّ ْعِنً - اْلم  َناِدَقةَ  ٌَ ْنت   لَوْ : َعبَّاس   اْبن   َقالَ  - الزَّ ولِ  لَِقْولِ  لََقَتْلت ه ْم؛ أََنا ك   َّللاَِّ  َرس 

هِ  َّللا   َصلَّى ٌْ لَ  َمنْ : »َوَسلَّمَ  َعلَ ولِ  لَِقْولِ  أَْحِرْقه ْم؛ َولَمْ  «َفاْقت ل وه   ِدٌَنه   َبدَّ هِ  َّللا   َصلَّى َّللاَِّ  َرس  ٌْ  َعلَ

ْنَبِغً َل : »َوَسلَّمَ  بَ  أَنْ  ِِلََحد   ٌَ ان   َقالَ  «َّللاَِّ  ِبَعَذابِ  ٌ َعذِّ ٌَ ْف ار   َفَقالَ  س  ً   َعمَّ ْهِن وَ  - الد   اْلَمْجلِسِ  ِفً َوه 

ٌ وب   - ِدٌَنار   ْبنِ  َعْمِرو َمْجلِسِ  ث   َوأَ ا إِنَّ  اْلَحِدٌثِ  ِبَهَذا ٌ َحدِّ ًٌّّ ْحِرْقُهمْ  لَمْ  َعلِ َما ٌَ ا لَُهمْ  َحَفرَ  إِنَّ  أَْسَرابًّ

نُ  َوَكانَ  ِهمْ  ٌَُدخ  ٌْ  .َقَتلَُهمْ  َحتَّى ِمْنَها َعلَ

 فهذه الرواٌة توضح طرٌقة القتل ، وأنه لٌس التحرٌق.

 

 (٘ٔ/ ٔٔ) الزخار البحر=  البزار مسند

ثنا -:8:1 د آدم، ْبن   ِبْشر َحدَّ َحمَّ ٌَى بن وم  ْح ثَنا: َقالَ  القطعً، ٌَ ثنا: َقال الصمد، َعبد َحدَّ  َحدَّ

ا، أَنَّ  أََنس   َعن َقَتاَدَة، َعنْ  ِهَشام   ًٌّّ ًَ  َعْنه ، َّللاَّ   َرِضً َعلِ طِّ  ِمنَ  ِبَناس   أ ِت ْحِرَقه ْم، أَنْ  َفأََرادَ  الز  ٌَ 

ول َقالَ : َعبَّاس   اْبن  : َفقال لَ  ِمنْ : َوَسلَّم َعلٌَه َّللاَّ   َصلَّى َّللاِ  َرس   .َفاْقت ل وه   ِدٌَنه   َبدَّ

لَ  َمنْ »وهذه الرواٌة ترد على الملحد "إسالم البحٌرى" فى قوله أن حدٌث "   ِدٌَنه   َبدَّ

ا أَنَّ  أََنس   َعن َقَتاَدَة، َعنْ "لم ٌروٌه إل عكرمة ، فهذا من طرٌق َفاْقت ل وه   ًّ ٌ  ...َعلِ

 وإلٌك رواٌة أخرى من طرٌق ثالث.

 



 (ٕٗٗ/ ٖ) للنسائً الكبرى السنن

ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبن   م وَسى أَْخَبَرَنا - 7906 ً   الرَّ وِق َثَنا: َقالَ  اْلَمْسر  د   َحدَّ َحمَّ َثَنا: َقالَ  ِبْشر   ْبن   م   َحدَّ

، ول   َقالَ  :َقالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  َقَتاَدَة، َعنْ  َسِعٌد  هِ  َّللا   َصلَّى َّللاِ  َرس  ٌْ لَ  َمنْ : »َوَسلَّمَ  َعلَ  ِدٌَنه   َبدَّ

 «َفاْقت ل وه  

 طرٌق رابع. من أخرى رواٌة وإلٌك

 

 (ٕٗٗ/ ٖ) للنسائً الكبرى السنن

ن   أَْخَبَرَنا - 7907 ٌْ َس َمدِ  َعْبدِ  َعنْ  ِعٌَسى، ْبن   اْلح  َثِنً: َقالَ  الصَّ ، َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  ِهَشام ، َحدَّ  أََنس 

ول   َقالَ : َقالَ  َعبَّاس   اْبنَ  أَنَّ  هِ  َّللا   َصلَّى َّللاِ  َرس  ٌْ لَ  َمنْ : »َوَسلَّمَ  َعلَ  «َفاْقت ل وه   ِدٌَنه   َبدَّ

 .أخرى من طرٌق خامس وإلٌك رواٌة

 

 (7ٕ٘/ 8) األوسط المعجم

َثَنا - 1:67 ود   َحدَّ د   ْبن   َمْسع  َحمَّ ، م   ً ْملِ وَن، ْبن   ِعْمَران   نا الرَّ َثِنً لَِهٌَعَة، اْبن   نا َهار  ر   َحدَّ ٌْ َك  ْبن   ب 

، ْبنِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  َمانَ  َعنْ  اِْلََشجِّ ٌْ ، ْبنِ  ُسلَ َسار  َرَة، أَِبً َعنْ  ٌَ ٌْ ولَ  أَنَّ  ُهَر هِ  َّللا   َصلَّى َّللاَِّ  َرس  ٌْ  َوَسلَّمَ  َعَل

لَ  َمنْ : »َقالَ   «َفاْقت ل وه   ِدٌَنه   َبدَّ

 .سادس طرٌق من أخرى رواٌة وإلٌك

 

 (9ٔٗ/ 9ٔ) للطبرانً الكبٌر المعجم

 سلمة بن حماد ثنا أشرس بن حوثرة ثنا المروزي صالح بن محمد بن داود حدثنا - 0107

 بدل من: )  سلم و علٌه َّللا صلى َّللا رسول قال:  قال جده عن أبٌه عن حكٌم بن بهز عن

 ( اسالمه بعد كفر عبد توبة َّللا ٌقبل ل فاقتلوه دٌنه

نى والحمد هلل أوال وأخرا ولتستبٌن سبٌل المجرمٌن. وأرجوا نشر هذا الجواب أل 

 ، وجمع هذه الرواٌات.ال أعلم أحدا أصل هذا التأصٌل

 والفضل هلل وحده
 ٌحً أبً         

 سامح ابن محمد ابن أحمد


